seikkaan, että rajattomaan tilaan keskittyvän tietoisuuden on itsensäkin oltava rajaton, syntyy rajattoman
tietoisuuden tila. Aluksi tuntuu kuin mieli nyrjähtäisi
todella valtavaksi. Hieman myöhemmin huomaa havaitsijan ja havaitun sulautuneen toisiinsa. Kuudennessa
tilassa ollaan lähellä transsendentaalisen reduktion kokemuksellista liikettä. Tätä tietoisuudentilaa uskonnollisiin
näkemyksiin taipuvaiset kutsuvat jumalalliseksi.
Seitsemäs keskittymistila syntyy kaikkialle laajentuneen itsestään tietoisen rajattoman tietoisuuden
huomatessa olevansa vailla kohdetta, tai oikeastaan havaitessaan havaittavan puutteen, olevansa tietoinen ei-

jyyteen”.
Viimeistään nyt kannattaa loppujenkin lukijoiden
laittaa foliohattu päähän. Kahdeksanteen tilaan siirryttäessä ei-mikyyksien on nimittäin annettava romahtaa.
Siirtymä rikkoo loputkin objektin, subjektin ja tietoisuuden rakenteista. Buddha kutsui tilaa ”ei havainnon
eikä ei-havainnon tilaksi”9. Tilan saavuttaneiden mukaan
se ei sisällä kuvailtavia piirteitä. Kahdeksas keskittymistila luhistuu pienimmästäkin intentiosta, ajatuksesta,
tunteesta tai tietoisuuden liikkeestä. Meditoija lähestyy
totaalista annihilaatiota ja kaiken loppumista: nirvanaa
tai absoluuttista fenomenologista reduktiota.

Jussi Omaheimo

Vieraita Bangkokista
Thaimaalainen bhikkhu Maha Mani oli kerrotun mukaan arvostettu buddhalainen
munkki, professori, radiojuontaja ja Kaukoidän lupaavimpia hengellisiä johtajia.
Kolmekymppisenä hän lähti matkalle länteen. Maha Mani oli kotimaassaan lukenut Martin
Heideggerin (1889–1976) teosten englanninkielisiä käännöksiä, ja reissun tavoitteena oli
filosofin tapaaminen ja haastatteleminen televisioon.
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